Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie!
W związku z nowymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej w okresie
ograniczenia czasowego funkcjonowania szkół w terminie od 25 marca do 10
kwietnia 2020r. w SOSW w Damnicy prowadzone będzie kształcenie na odległość
z wykorzystaniem dostępnych metod i środków komunikacji.
W tym trudnym okresie jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Zostały ustalone główne zasady, które będą porządkowały nasze działania
edukacyjno-terapeutyczne w kolejnych dniach. W zależności od tego, ile jeszcze
będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec modyfikacjom, dalszemu
dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb i możliwości.
ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY, WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 26 MARCA 2020 r. do
10 kwietnia 2020r., (wyciąg z Regulaminu Kształcenia na Odległość SOSW w
Damnicy.)
1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami
jest e-mail soswdamnica2020@wp.pl. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają
wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
2. Przez e-mail lub w innej formie zgodnie z możliwościami komunikacyjnymi
nauczyciele wysyłają uczniom :
a. informacje o zakresie materiału do zapoznania się/ powtórzenia z podręcznika,
ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
b. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych
itp.,
c. zadania do realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
d. inne ważne wskazówki do pracy.
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4. Wykonanie zadań podlega ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o
prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co
wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
5. Spotkania online są jednym z elementów zdalnego uczenia (nie są typowymi
lekcjami) i przeznaczone są przede wszystkim na omówienie nowych treści,
wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, odpowiedzi na pytania uczniów.
6. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania
się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i
inne.
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Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów publikowanych
w programach telewizyjnych czy radiowych.
8. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i
rodziców - powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania
optymalnej zdalnej współpracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie,
życząc zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor SOSW
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